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І. Загальні положення. 
 

Перелік нормативних документів щодо організації діяльності 

Харківського державного музичного ліцею на 2021/2022 навчальний рік. 

Освітня програма Харківського державного музичного ліцею на 

2021/2022 навчальний рік розроблена згідно з Конституцією України (ст. 53), 

на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту» та складена відповідно до основних вимог нормативних документів: 

 

Постанови КМУ: 

 Розпорядження № 988 Концепції Нової української школи 

та  Розпорядження Кабінету Міністрів України №903-р від 13.12.2017 

«Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

 «Положенням про мистецький ліцей» затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року №1313 

  «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників» від 21.08.2019 року № 800 

  «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної 

освіти» від 21.02.2018 року №87(у редакції постанови Кабінету 

Міністрів від 24.07.2019р. №688) 

  «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ 

№538 від 07.08.2013 р.) від 23.11.2011 року №1392. 

 

Наказів МКІП: 

 від 30.08.2018 №760  «Про затвердження Типових навчальних планів 

початкової школи  з метою впровадження Державного стандарту 

початкової освіти» 

 від 05.04.2018 №290  «Про типові навчальні плани для 5-9 класів 

державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл»  

 від 27.12.2017 №521627/13-17 «Про типові навчальні плани для 10-11 

класів» 

 

Наказів МОН:  

 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття 

загальної середньої освіти» від 23.04.2019 № 536 

 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення 

учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти» від 12.12.2019 № 1553 

 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу 

загальної середньої освіти до наступного класу» від 14 .07.2015 № 762 

(у редакції наказу МОН від 08.05.2019 № 621,від 01.03.2021 №268) 
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  « Концепція профільного навчання у старшій школі» від 21.10.2013 

№1456 

 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання 

для навчальних кабінетів початкової школи» від 07.02.2020 № 143 

 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів 1-4 класів» від 13.07.2021 № 1154 

 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних 

досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої 

освіти» від 21.08.2013 № 1222 

 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти» від 13.04.2011 № 329 

 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних 

навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів 

спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого 

дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів 

та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів 

у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128 

 «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, 

що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу» від 

16.05.2019 № 659 

 «Про затвердження примірного тематичного плану та примірної 

програми навчання з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності» від 31.01.2019 № 97 

 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах 

і закладах освіти» від 26.12.2017 № 1669 

 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів 

та установ системи освіти України» від 15.08.2016 № 974 

 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-

математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів» від 

14.12.2012 № 142 

  «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-4-х 

класів закладів загальної середньої освіти» 08.13.2019 №1278  та № 127 

від 08.10. 2019 

  «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти І ступеня» від 20.04.2018 №407 

  «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня» від 20.04.2018 №405 

  «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня» від 20.04.2018 №408 

  «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень 

учнів початкової школи» від 19.08.2016  №1009 зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 06 жовтня 1997 р. за № 453/2257 «Про 

нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків та 
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нормативи поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у 

середніх закладах освіти» від 10.09.1997 № 341 

 

Листи МОН: 

 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» від 08.04.2020 № 1/9-201 

 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої міністерством 

освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2021/2022 

навчальному році» 

 «Щодо неухильного дотримання законодавства» від 14.08.2020 №1/9-

441 

 Лист МОН «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти» від 04.03.2020 № 1/9-141 

 Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої 

освіти до наступного класу» від 22.07.2019 № 1/9-471 

 Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів 

у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році від 

11.08.2021 № 1/9-430 

 Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного 

консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-

педагогічної оцінки розвитку дитини від 16.06.2020 № 1/9-328 

 Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству від 

18.05.2018 № 1/11-5480 

 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»  

 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у 

закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році» № 

1/9-436 від 30.08.2021 

 “Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у 

новому 2021/2022 навчальному році” №1/9-433 від 28.08.2021 “ 

 Лист МОН «Про типову документацію працівників психологічної 

служби у системі освіти України» від 24.07.2019 № 1/9-477 

  «Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи» від 

02.04.2018 №1/9-190 

  «Щодо застосування державної мови в освітній галузі» від 01.02.2018 

№1/9-74 

  «Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні 

окремих предметів у ЗНЗ в умовах повної або часткової інтеграції 

різних освітніх галузей» №1/9-322 від 18.05.2018 Санітарний регламент 

для закладів загальної середньої освіти (наказ МОЗ від 25.09.2020 

№ 2205)  

 Постанова МОЗ від 06.09.2021 р. №10 “Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти» та інших нормативних 

документів щодо діяльності закладу освіти, спрямованих на реалізацію 

https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=55487
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=55487
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=57327
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=57327
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=57327
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=57639
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=54909
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=54909
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=50869
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=50869
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=57637
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=57637
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=56580
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=56580
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=56580
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=45629
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=57242
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=57242
https://www.schoollife.org.ua/pro-okremi-pytannya-diyalnosti-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-novomu-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/pro-okremi-pytannya-diyalnosti-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-novomu-2021-2022-navchalnomu-rotsi/
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=50913
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=50913
https://www.schoollife.org.ua/pro-zatverdzhennya-protyepidemichnyh-zahodiv-u-zakladah-osvity-na-period-karantynu-u-zv-yazku-poshyrennyam-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19-4/
https://www.schoollife.org.ua/pro-zatverdzhennya-protyepidemichnyh-zahodiv-u-zakladah-osvity-na-period-karantynu-u-zv-yazku-poshyrennyam-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19-4/


освітніх потреб особистості на період карантину у зв’язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) .  

За Статутом Харківський державний музичний ліцей є державним 

закладом. Ліцей, раніше іменований «Харківська середня спеціалізована 

музична школа-інтернат» був заснований у 1943 році у статусі Харківської 

музичної школи-десятирічки при Харківській консерваторії Постановою 

Ради Народних Комісарів УРСР від 04.11.1943 за № 406. 

Головною метою роботи ХДМЛ є забезпечення реалізації права учнів 

на здобуття повної загальної середньої освіти, створення сприятливого 

середовища для розвитку мистецьких здібностей і талантів дітей, досягнення 

ними високих результатів навчання, професійна орієнтація на здобуття 

професії у сфері музичного мистецтва або музичної педагогіки, організація 

участі здобувачів освіти у всеукраїнських та міжнародних мистецьких 

проектах (конкурсах, фестивалях, олімпіадах тощо), пошук та відбір для 

навчання талановитих дітей та молоді. 

 

 Навчання в ліцеї дає змогу : 

- задовольнити потребу в творчому, інтелектуальному, духовному 

розвитку, в професійному самовизначенні, відкрити для себе великий і 

прекрасний світ музики; 

- забезпечити умови для індивідуального розвитку, стимулювання їх 

творчої активності, найбільш повну її реалізацію в позаурочний час, 

можливість побудови школярам особистих індивідуальних освітніх 

траєкторій; 

- приведення змісту і форми освіти у відповідність до вікових 

особливостей здобувачів освіти; 

- формуванню вміння використовувати отримані знання у життєвих 

ситуаціях; 

- забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом раціонального 

поєднання продуктивної і репродуктивної діяльності учнів;  

- забезпечення цілісності уявлень школярів про світ шляхом інтеграції 

змісту освіти;  

- виховання в учнів потреби в знаннях, формувати позитивну мотивацію 

до навчання, розвивати вміння раціонально, цілеспрямовано 

використовувати свій робочий час; 

-  різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її 

задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення 

інтересів і потреб через мережу факультативних занять, курсів за 

вибором, індивідуальних занять, якісної фахової підготовки; 

- збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я 

учнів через створення сприятливого морально-психологічного клімату 

в школі; 

- формування у здобувачів освіти бажання і уміння вчитися упродовж 

усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування 

здобутих знань; 



- відродження національної школи естетичного виховання, створення та 

популяризація творів  класичного мистецтва;  

- пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих 

дітей, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів та  обдарувань; 

- розвивати музичні здібності, емоційну чутливість, сенсорні здібності, 

творчу активність в усіх видах музичної діяльності; 

- виховання любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і 

професійного самовизначення. 

Повна загальна середня освіта ХДМЛ має три рівні освіти, визначені 

нормативно-правовою базою України: 

 початкова освіта тривалістю чотири роки; 

 базова середня освіта тривалістю п’ять років - гімназія; 

 профільна середня освіта тривалістю два, в подальшому три роки - 

ліцей. 

Освітню програму побудовано із врахуванням таких принципів:  

 дитиноцентрованості і природовідповідності; 

 узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 

 науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 

 наступності і перспективності навчання; 

 взаємозв’язаного формування ключових і предметних 

компетентностей; 

 логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних та 

фахових  компетентностей; 

 можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані 

курси; 

 творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання; 

 адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних 

можливостей, потреб та інтересів дітей. 

Мовою освітнього процесу в закладі є державна мова. 

Учасниками освітнього процесу ХДМЛ є здобувачі освіти, педагогічні 

працівники та інші працівники закладу освіти; батьки (особи, що їх 

заміняють) . 

Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора на підставі заяв 

батьків або інших законних представників здобувачів освіти та рішенням 

приймальної (конкурсної) комісії з визначенням творчих здібностей. Умови 

вступу та порядок зарахування на навчання в ліцей визначається Правилами 

прийому, розробленими на основі Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних ліцеїв, затвердженого 

МКІП. 

Повна загальна середня освіта в закладі освіти може здобуватися в 

очній (денній), індивідуальній, у тому числі, екстернатній формах. З метою 

виконання протиепідемічних заходів у ліцеї може організовуватися 

дистанційне навчання із використанням синхронного та асинхронного 

режимів.  



Для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти 

дітей з особливими потребами  в закладі може бути організована 

індивідуальна, екстернатна, дистанційна форми навчання, педагогічний 

патронаж. Особи з особливими освітніми потребами можуть продовжувати 

здобуття профільної середньої освіти за інших умов. 

Ліцензований обсяг ХДМЛ  складає 390 учнів. У 2021/2022 

навчальному році в закладі функціонуватиме 22 класи, в яких будуть 

навчатися 372 здобувачі освіти: у школі І ступеня – 8 класів (139 учнів), у 

школі ІІ ступеня - гімназії – 10 класів (166 учнів), у школі ІІІ ступеня - ліцеї – 

4 класи (67 учнів). 

З метою реалізації основних завдань Концепції профільного навчання в 

ліцеї сформовано музичні відділи: спеціального фортепіано, струнно-

смичкових інструментів з класом арфи, духових та ударних інструментів, 

хорового диригування, камерного ансамблю та концертмейстерства, 

загального та спеціалізованого фортепіано, теорії музики. 

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру освіти, 

встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками 

навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. 

Навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному 

рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від 

їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено 

додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової – музично-

теоретичних та фахових дисциплін, курси за вибором, індивідуальні та 

групові заняття, консультації. Варіативну складову конкретизовано, 

враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів та завдання профільної 

музичної освіти. Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується 

реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які складені 

відповідно до: 

 1–4-ті класи Державний стандарт початкової освіти (постанова КМУ 

від 21.02.2018 № 87); 

 5–11-ті класи Державний стандарт базової і повної загальної середньої 

освіти (постанова КМУ від 23.11.2011 № 1392) 

Навчальний план для 1-4-х класів ХДМЛ ім. на 2021/2022 навчальний 

рік складено за Типовою освітньою програмою, розробленою під 

керівництвом Савченко О.Я.  

Типові освітні програми для 1–2-х класів закладів загальної середньої 

освіти (наказ Міністерства культури України від  30.08.2018р. №768, наказ 

МОН від 08.10.2019 р. № 1272), Типові освітні програми для 3–4-х класів 

закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273). 

Для 5 – 9-х класів–за наказом МКІП №290 від 05.04.2018 р. «Про 

типові навчальні плани для 5-9-х класів державних середніх спеціалізованих 

мистецьких шкіл», за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня, наказ МОН України від 20.04.2018 р. № 405, 

(Таблиці 1 та 12 «Робочого плану закладів загальної середньої освіти з 

українською мовою навчання»). 



5 клас – за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми 

потребами – наказ МОН України від 12.06.2018р. №627 

Для 10-11-х класів – за наказом МКІП від 27.12.2017 №521627/13-17 

«Про типові навчальні плани для 10-11 класів», за Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, наказ МОН 

України від 20.04.2018 р. № 408 «Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» відповідно до 

Державних стандартів повної загальної середньої освіти.  У 2021/2022 н.р. 

діятимуть два державні стандарти: Держстандарт початкової освіти і 

Держстандарт для 5–11-х класів.  

 

ІІ. Організація освітнього процесу 

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 

2021/2022 навчальний рік розпочинається 1 вересня Днем знань і 

закінчується  не пізніше 1 липня і становить не менше 175 навчальних днів. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

І семестр  з 01 вересня по 24 грудня 2021 року 

ІІ семестр з 10 січня по 27 травня 2022 року 

Упродовж навчального року для учнів 1-11 класів заплановано 

канікули (орієнтовно):  

Осінні  з 25 жовтня по 31 жовтня 2021 року (7 днів); 

Зимові  з 25 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року (16 днів); 

Весняні  з 28 березня по 03 квітня 2022 року(7 днів  ) 

Загальна тривалість канікул протягом навчального року для учнів 1-11-

х класів 30 календарних днів. 

Тривалість уроків становить: 

у 1-х класах – 35 хвилин,  

у 2-4-х класах – 40 хвилин,  

у 5-11-х класах – 45 хвилин. 

Ліцей працює в шестиденному робочому режимі з08 .00 хв. до 20.00 

год. 

Вихідний день:  неділя 

Розклад дзвінків 

1-х класів: 

1-й 08.30 – 09.05  15 хв.                     

2-й 09.20 – 09.55  15 хв.            

3-й 10.10 – 10.45  30 хв.   

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti


4-й 11.15 – 11.45  15 хв.               

5-й 12.00 – 12.35   15 хв. 

Індивідуальні заняття з фахових дисциплін з 13.30 до 14.30.    

  2- 4-х класів: 

1-й 12.00-12.40 10 хв. 

2-й 12.50-13.30 20 хв. 

3-й 13.50-14.30 10 хв. 

4-й 14.40-15.20 10 хв. 

5-й 15.30-16.10  

Індивідуальні заняття з фахових дисциплін з 10.00 до 11.00. 

5- 11-х класів: 

1-й 08.30- 09.15 10 хв. 

2-й 09.25-10.10 10 хв. 

3-й 10.20-11.05 20 хв. 

4-й 11.25-12.10 10 хв. 

5-й 12.20- 13.05 10 хв. 

6-й 13.15- 14.00. 

Індивідуальні заняття з фахових дисциплін з 15.00 до 18.00. 

За письмовими зверненнями батьків у ХДМЛ створено дві групи (40 учнів) 

подовженого дня : для учнів 1-х та 2-4 класів( по 20 учнів). Перша група 

функціонує з 12.40 до 18.00, друга група з 08.00 до 12.00. 

Режим роботи ГПД для учнів 1-х класів: 

12.40-13.10 - прийом дітей, бесіди з попередження дитячого травматизму. 

13.10-14.00 – підготовка до обіду, обід. 

14.00-15.30-  прогулянка на свіжому повітрі. 

15.30-16.15- самопідготовка. 

16.15-17.00- заняття за інтересами. 

17.00-18.00- рухова активність на свіжому повітрі, індивідуальна робота, 

робота з батьками.  



Режим роботи ГПД для учнів 2-4 класів: 

08.00-08.30- прийом дітей, бесіди з попередження дитячого травматизму. 

08.30-10.00-прогулянка на свіжому повітрі. 

10.00-11.00- самопідготовка( заняття з фахових дисциплін). 

11.00- 11.30- додатковий сніданок. 

11.30- 12.00- заняття за інтересами. 

Режим дня в закладі підпорядкований створенню оптимальних умов 

для здійснення успішної освітньої діяльності. Розклад уроків складається з 

урахуванням динаміки працездатності учнів протягом дня, тижня, семестру, 

чергування видів діяльності і раціонального розподілу навчального 

навантаження. 

Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової 

атестації випускників початкової, базової та повної загальної  освіти 

Загальний обсяг навантаження для учнів 1-4-х класів складає 3495 

годин/навчальний рік: 

 для учнів 1класів – 805 годин/навчальний рік,  

 для 2-х класів – 875 годин/навчальний  

 рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний,  

 для 4-х класів – 910годин/навчальний рік. 

 Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів 

закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: 

 для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, 

 для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, 

 для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік,  

 для 8-х класів – 1207,5годин/навчальний рік,  

 для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.  

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані ліцею. 

Тривалість навчального року для осіб з особливими освітніми 

потребами може бути подовжена відповідно до індивідуальної програми 

розвитку дитини. 

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено 

відповідно до чинного законодавства. Відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної 

культури не враховуються при визначенні гранично допустимого 

навантаження. Навчальна практика та навчальні екскурсії, за рішенням 

педагогічної ради закладу, проводяться впродовж навчального року, 

відповідно зараховується концертна діяльність та участь у конкурсах учнів 

ліцею. 



Зміст навчальних предметів та інтегрованих курсів, також очікувані 

результати освітньої діяльності учнів початкової школи окреслено в Типовій 

освітній програмі, розробленій під керівництвом Савченко О. Я. (для 1-4 

класів).У 1-4-х класах Мовно-літературна освітня галузь реалізується через 

предмети: у 1-х класах «Навчання грамоти», у 2-х класах «Українська мова», 

«Читання», у 3-х класах «Українська мова», «Літературне читання», у 4-х 

класах «Українська мова», «Літературне читання»; іншомовна освітня галузь 

- через предмет «Іноземна мова – англійська, німецька».; математична 

освітня галузь –через предмет «Математика».; природнича, громадянська та 

історична, соціальна та здоров’язбережувальна освітні галузі через предмет 

«Я досліджую світ»; освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» 

реалізується навчальним предметом «Фізична культура». 

 З метою оптимізації навчального навантаження учнів і виконання 

навчальної програми з фізичної культури одна навчальна година на тиждень 

відводиться для проведення гімнастичних вправ на кожному уроці всіх 

передбачених навчальним планом предметів. Відповідно тривалість уроків 

усіх інших навчальних предметів збільшується на дві хвилини, які 

використовують для проведення фізкультхвилинок, пальчикових, 

артикуляційних гімнастик, гімнастики для очей тощо. Ще дві навчальні 

години уроків фізичної культури використовуються через предмет фізична 

культура – 2 год/тиждень. Зважаючи на зазначене, ці предмети забезпечують 

організацію навчальної діяльності учнів за моторно-рухливим та музично-

ритмічним стилями. 

 Освітні галузі «Технології» та «Мистецтво» реалізуються через 

інтегрований навчальний предмет «Дизайн і технології» (1год.), який 

забезпечує організацію навчальної діяльності учнів переважно за музично-

ритмічним та моторно-рухливим стилями. На вивчення модуля «ІКТ» у 2-4 

класах передбачено 1 навчальну годину на тиждень. З урахуванням 

матеріальної бази, специфіки закладу освіти та наявного складу педагогічних 

працівників модуль «ІКТ» можуть викладати вчителі, які є фахівцями з 

викладання  інформатики. Варіативна складова навчальних планів в 1-му 

класі використовується на підсилення предмету інваріантної складової – 

1год.  

Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми 

здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у 

календарному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його 

заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, 

відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені 

години. 

У 5-7-х класах освітня галузь «Мистецтво» буде реалізована 

викладанням окремих курсів фахових та музично-теоретичних дисциплін. 

У 10-11-х класах впроваджено інтегровані курси. Для 10-11 класів 

Міністерством освіти і науки України рекомендований для вивчення 

інтегрований курс «Історія: Україна і світ», затверджений наказом МОН 

України від 21.02.2019 р. № 236: «Історія. Україна і світ».  Учитель може 



дотримуватися пропонованої програмами стратегії навчання історії або 

вибудувати власний алгоритм роботи з учнями конкретного класу, зокрема, 

акцентувати на певних навчальних цілях, змістових елементах, змінити 

послідовність вивчення матеріалу в межах розділів, додати матеріал з історії 

рідного краю, доповнити тематику практичних і творчих робіт тощо. 

 Ці зміни вчитель повинен відобразити в робочій програмі, яку може 

укласти за зразком програм, що затверджені Міністерством. Перепланування 

допустиме за умови збереження вчителем орієнтації на вимоги чинних 

програм щодо очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності 

учнів. Створена вчителем робоча програма набуває чинності після розгляду 

педагогічною радою і затвердженням керівника. Рекомендовану 

послідовність синхронізованого вивчення історії України та всесвітньої 

історії за розділами наведено у програмах. Проте вчитель може організувати 

вивчення учнями програмного матеріалу зазначених курсів як послідовно, 

так і паралельно 

Головними завданнями курсу «Природничі науки» є передати дух 

наукового пізнання, навчити конструювати комплексну картину 

навколишнього світу з окремих розрізнених фактів, показати об'єктивність, 

перевіреність та системність наукових знань, продемонструвати науку як 

найважливіший чинник технічного прогресу й перетворення дійсності. 

Відповідно до концептуальних засад реформування середньої школи і 

Концепції профільного навчання у старшій школі курс “Природничі науки” 

призначений для підготовки учнів ліцею, які у майбутньому мають бути 

активними та ефективними громадянами України, 

конкурентоспроможними працівниками, інноваторами, які зможуть 

розробити щось своє і розвивати наш технологічний світ. 

Метою курсу є підтримка та розвиток допитливості підлітків, 

демонстрація зв'язку між наукою та нашим повсякденним життям, розвиток 

наукового мислення. 

У рамках курсу здобувач освіти, в першу чергу, виступає у ролі 

дослідника оточуючої дійсності, а викладач – наукового керівника цього 

дослідження.  

Кожна тема розглядається у контексті запитань: 

● Як це впливає на моє повсякденне життя?  

● Як це впливає на суспільство, в якому я живу (громаду, село чи 

місто)? 

● Як це впливає глобально на навколишнє середовище (країну, 

планету Земля, людство)? 

Перед вчителем стоїть завдання показати учням науку не просто як 

набір фактів та законів, а як суспільний феномен і спосіб мислення. 

Програма інтегрованого курсу «Природничі науки» призначена для 

учнів 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів гуманітарного 

профілю. Програма розрахована на 208 годин (3 години на тиждень), 

кількість теоретичних та практичних робіт вчитель розподіляє самостійно, 

виходячи з навчальної необхідності конкретної навчальної групи.  



Програма включає наступні теми: 

- 10 клас: «Наука – ключ до майбутнього» (3 год.), «Частинки» (20 год.), 

«Хвилі» (25 год.), «Речовини» (23 год.), «Суміші та розчини» (15 год), 

«Клітина» (16 год.). 

- 11 клас: «Енергія та енергетика» (30 год), «Харчування» (25 год.), 

«Психофізіологічний розвиток людини»(25 год), «Космос» (26 год.). 

У навчальній програмі курсу наскрізні змістові лінії реалізуються, в 

першу чергу, методом проектів та кейсів, а також підкріплюються певною 

кількістю практичних та лабораторних робіт. Відповідно до 10 ключових 

компетентностей Нової української школи та Рекомендацій Європейського 

парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей 

освіти впродовж життя в курсі «Природничі науки» застосовано 

компетентнісний підхід до навчання. Основні аспекти у вивченні курсу: 

 формування наукової грамотності; 

 розвиток раціонального (логічного) мислення; 

 розвиток усного та письмового спілкування державною мовою, 

 уміння формулювати свої думки, використовуючи наукові терміни; 

 навчання створенню моделей для опису навколишніх явищ, процесів та 

систем; 

 знайомство з методами наукового пізнання світу. 

Курс має на меті продовжувати оновлені програми 5-9-х класів згідно 

нового Державного стандарту. Ключовим для розвитку в рамках курсу є 

компетентності в природничих науках та технологіях. Предметна 

компетентність є складним утворенням, основними компонентами якого є 

знання, розуміння та вміння (пізнавальний), діяльнісний (поведінковий) і 

ціннісний (мотиваційний). Змістове наповнення цих компонентів розкрито в 

рубриці програми «Очікувані результати навчання». Впродовж вивчення 

всього курсу основна увага зосереджується на розвитку цікавості, 

допитливості, винахідливості та об`єктивності в учнів, умінні критично 

мислити та аналізувати інформацію. Програма 10-11 класів інтегрованого 

курсу «Природничі науки» підкріплює та поглиблює вивчений матеріал у 

попередніх класах, що, в свою чергу, зумовлює використання неперервного 

предметного змісту ключової компетентності та принципу поступовості 

вивчення природничих предметів. 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 

відповідно до нормативних документів та методичних рекомендацій МКІП 

України. В 2021/2022 навчальному році при вивченні іноземних мов, 

інформатики  на групи будуть ділитися: - при вивченні інформатики поділ на 

групи матимуть 2-11 класи; при вивченні іноземних мов паралель ділиться на 

дві групи вивчення англійської мови, одну групу вивчення німецької мови; 

10-11-ті класи – при вивченні предмету «Захист України». 

Варіативна складова навчального плану поглиблює і розширює зміст 

профільних предметів музичного циклу, забезпечує пізнавальні інтереси та 

потреби учнів шляхом упровадження курсів за вибором, факультативів, 



індивідуальних та групових занять. При розподілі годин варіативної 

складової були враховані можливості методичного супроводу, кадрового та 

матеріально-технічного забезпечення. 

Профіль навчання формується з урахуванням можливостей забезпечити 

якісну його реалізацію. Зміст профілю навчання реалізується системою 

окремих предметів і курсів:  базові та вибірково-обов’язкові предмети, що 

вивчаються на рівні стандарту;  профільні предмети (їх перелік з 

орієнтовною кількістю тижневих годин подано в таблиці 2), що вивчаються 

на профільному рівні;  курси за вибором, до яких належать спеціальні і 

факультативні курси. 

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю 

навчання приймає заклад освіти, враховуючи освітні потреби учнів, 

регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу 

тощо.  

У процесі складання навчального плану ураховано, що:  профіль 

навчання передбачає можливість вивчення профільних предметів з різних 

освітніх галузей;  кількість годин для вивчення профільного предмета 

складається з кількості годин, відведених навчальним планом закладу освіти 

на вивчення відповідних базових предметів, і кількості годин, передбачених 

на профільні предмети;  у разі залишку навчальних годин, передбачених на 

вивчення профільних предметів, заклад освіти використовує їх для 

збільшення кількості годин на вивчення базових предметів, для вивчення 

спеціальних і факультативних курсів.  

Упровадження курсів за вибором (факультативів) - композиція 

(імпровізація), вокал, додатковий інструмент, диригування, в окремих 

випадках найбільш підготовленим учням дозволяється навчання на інших 

відділах (за рішенням педагогічної ради ліцею). 

 

 

ІІІ. Ключові компетентності 

Досягнення мети, тим самим призначення ліцею, забезпечується шляхом 

формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині 

для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»: 

-  вільне володіння державною мовою; 

- здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами; 

- математична компетентність; 

- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

- інноваційність; 

- екологічна компетентність; 

- інформаційно-комунікаційна компетентність; 

- навчання впродовж життя; 

- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями 

демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового 

способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; 



- культурна компетентність; 

- підприємливість та фінансова грамотність; 

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з 

розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне 

та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, 

ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, 

приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з 

іншими людьми, вільне володіння виконавським апаратом, розвинуте та 

індивідуальне художньо-образне мислення, артистизм, уміння 

систематизувати, узагальнювати, аналізувати, асоціювати, інтерпретувати 

музичні твори. 

 

Ключові компетентності  

та очікувані результати здобувачів освіти 1-4-х класів 

1. Вільне володіння державною мовою. У процесі навчання на першому 

освітньому рівні ця компетентність виявляється передусім через уміння усно 

і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко й аргументовано 

пояснювати факти, а також через любов до читання, відчуття краси слова, 

усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного 

самовияву, готовність уживати українську мову як рідну в різних життєвих 

ситуаціях; 

2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами. Формування цієї компетентності передбачає, що 

здобувачі активно використовують рідну мову в різних комунікативних 

ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади. 

Здобувачі зможуть належно розуміти прості висловлювання іноземною 

мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, розуміти культурний 

контекст, матимуть навички міжкультурного спілкування; 

3. Математична компетентність. Здобувачі виявляють прості математичні 

залежності в навколишньому світі, моделюють процеси й ситуації, 

застосовуючи математичні відношення та вимірювання, усвідомлюють роль 

математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; 

4. Компетентності в галузі природничих наук, техніки й 

технологій.Основу формування цієї компетентності в початковій школі 

становлять допитливість, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, 

самостійно чи разом з іншими спостерігати та досліджувати, формулювати 



припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе 

і навколишній світ за допомогою спостереження та дослідження; 

5. Екологічна компетентність.Здобувачі початкової освіти усвідомлюють 

основи екологічного природокористування, дотримуються правил 

природоохоронної поведінки, ощадно використовують природні ресурси, 

розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства; 

6. Інформаційно-комунікаційна компетентність.Здобувачі початкової 

освіти опановують основи цифрової грамотності для розвитку і спілкування, 

здатні безпечно та етично використовувати засоби інформаційно-

комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях; 

7. Навчання впродовж життя. Здобувачі початкової освіти  опановують 

уміння і навички, необхідні для подальшої навчальної діяльності, 

організовують власне навчальне довкілля, вчаться здобувати нову 

інформацію й застосовувати її для оцінювання навчальних потреб, 

окреслюють власні навчальні цілі та способи їх досягнення, навчаються 

працювати самостійно і в групі;  

8. Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями 

демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового 

способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей. 

Здобувачі  початкової освіти  співпрацюють з іншими здобувачами для 

досягнення спільної мети, активні в житті класу і школи, поважають права 

інших, уміють діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних із різними виявами 

дискримінації, цінують культурне розмаїття різних народів й ідентифікують 

себе як громадяни України, дбають про власне здоров’я і збереження 

здоров’я інших людей, дотримуються здорового способу життя; 

9. Культурна компетентність. У початковій школі ця компетентність 

формується завдяки залученню здобувачів до різних видів мистецької 

творчості (образотворче та музичне мистецтво, хореографія, театр тощо), 

через розкриття і розвиток їхніх природних здібностей, творче вираження 

свого «Я»;  

11. Музичні компетентності початкової освіти. Учень здатний 

опановувати музичні твори згідно з програмними вимогами в повному обсязі, 

має достатньо розвинутий виконавський апарат, володіє різними елементами 

виразності музичної фактури. 



12. Підприємливість та фінансова грамотність.У початковій школі 

розвиток цієї групи компетентностей виявляється через ініціативність 

здобувачів, їхню готовність брати відповідальності за власні рішення, вміння 

організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних 

цінностей ефективної співпраці. Учні готові втілювати в життя ініційовані 

ними ідеї, приймати власні рішення; 

13. Інноваційність. Здобувачі початкової освіти виявляють відкритість до 

нових ідей, ініціюють зміни у близькому для них середовищі (клас, школа, 

громада тощо). Формування знань, умінь, ставлень, що є сутністю 

компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно 

навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною 

спільноти і брати участь у справах громади. 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 

 кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

 навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

 матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

 якість проведення навчальних занять; 

 моніторинг досягнення учнями результатів 

навчання(компетентностей). 

 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

 оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

 контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, 

 якість знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх 

покращення; 

 моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища 

закладу освіти; 

 створення необхідних умов для підвищення фахового 

кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. 

           Таблиця 1 

Ключові компетентності 

та очікувані результати здобувачів освіти 5-11-х класів 

№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування Уміння: ставити запитання і розпізнавати 



державною (і рідною 

— у разі відмінності) 

мовами 

проблему; міркувати, робити висновки на 

основі інформації, поданої в різних формах 

(у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на 

графіках); розуміти, пояснювати і 

перетворювати тексти задач (усно і 

письмово), грамотно висловлюватися рідною 

мовою; доречно та коректно вживати в 

мовленні термінологію з окремих предметів, 

чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати 

думку, аргументувати, доводити 

правильність тверджень; уникнення 

ненормованих іншомовних запозичень у 

спілкуванні на тематику окремого предмета; 

поповнювати свій словниковий запас. 

 

Ставлення: розуміння важливості чітких та 

лаконічних формулювань. 

 

Навчальні ресурси: означення понять, 

формулювання властивостей, доведення 

правил, теорем. 

2 Спілкування 

іноземними мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах 

сфер, тем і ситуацій, визначених чинною 

навчальною програмою; розуміти на слух 

зміст автентичних текстів; читати і розуміти 

автентичні тексти різних жанрів і видів із 

різним рівнем розуміння змісту; здійснювати 

спілкування у письмовій формі відповідно до 

поставлених завдань; використовувати у разі 

потреби невербальні засоби спілкування за 

умови дефіциту наявних мовних засобів; 

ефективно взаємодіяти з іншими усно, 

письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію 

та використовувати її для різних потреб; 

висловлювати свої думки, почуття та 

ставлення; адекватно використовувати 

досвід, набутий у вивченні рідної мови та 

інших навчальних предметів, розглядаючи 

його як засіб усвідомленого оволодіння 

іноземною мовою; обирати й застосовувати 

доцільні комунікативні стратегії відповідно 



до різних потреб; ефективно користуватися 

навчальними стратегіями для самостійного 

вивчення іноземних мов. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, 

довідкова література, мультимедійні засоби, 

адаптовані іншомовні тексти. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою 

інформацією; встановлювати відношення 

між реальними об’єктами навколишньої 

дійсності (природними, культурними, 

технічними тощо); розв’язувати задачі, 

зокрема практичного змісту; будувати і 

досліджувати найпростіші математичні 

моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; 

прогнозувати в контексті навчальних та 

практичних задач; використовувати 

математичні методи у життєвих ситуаціях. 

 

Ставлення: усвідомлення значення 

математики для повноцінного життя в 

сучасному суспільстві, розвитку 

технологічного, економічного й оборонного 

потенціалу держави, успішного вивчення 

інших предметів. 

 

Навчальні ресурси: розв'язування 

математичних задач, і обов’язково таких, що 

моделюють реальні життєві ситуації. 

4 Основні 

компетентності у 

природничих науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що 

виникають у довкіллі; будувати та 

досліджувати природні явища і процеси; 

послуговуватися технологічними 

пристроями. 

 

Ставлення: усвідомлення важливості 

природничих наук як універсальної мови 

науки, техніки та технологій. усвідомлення 

ролі наукових ідей в сучасних 

інформаційних технологіях 

 

Навчальні ресурси: складання графіків та 

діаграм, які ілюструють функціональні 



залежності результатів впливу людської 

діяльності на природу. 

5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за 

алгоритмом та складати алгоритми; 

визначати достатність даних для розв’язання 

задачі; використовувати різні знакові 

системи; знаходити інформацію та 

оцінювати її достовірність; доводити 

істинність тверджень. 

 

Ставлення: критичне осмислення інформації 

та джерел її отримання; усвідомлення 

важливості інформаційних технологій для 

ефективного розв’язування математичних 

задач. 

 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, 

побудова графіків та діаграм за допомогою 

програмних засобів. 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної 

діяльності, відбирати й застосовувати 

потрібні знання та способи діяльності для 

досягнення цієї мети; організовувати та 

планувати свою навчальну діяльність; 

моделювати власну освітню траєкторію, 

аналізувати, контролювати, коригувати та 

оцінювати результати своєї навчальної 

діяльності; доводити правильність власного 

судження або визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх 

потреб та цінності нових знань і вмінь; 

зацікавленість у пізнанні світу; розуміння 

важливості вчитися впродовж життя; 

прагнення до вдосконалення результатів 

своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної 

освітньої траєкторії 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати 

життєві проблеми, аналізувати, 

прогнозувати, ухвалювати оптимальні 

рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності 



та точності, з метою вибору найкращого 

рішення; аргументувати та захищати свою 

позицію, дискутувати; використовувати різні 

стратегії, шукаючи оптимальних способів 

розв’язання життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, 

упевненість у собі; переконаність, що успіх 

команди – це й особистий успіх; позитивне 

оцінювання та підтримка конструктивних 

ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання 

підприємницького змісту (оптимізаційні 

задачі). 

8 Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, 

слухати і чути інших, оцінювати аргументи 

та змінювати думку на основі доказів; 

аргументувати та відстоювати свою позицію; 

ухвалювати аргументовані рішення в 

життєвих ситуаціях; співпрацювати в 

команді, виділяти та виконувати власну роль 

в командній роботі; аналізувати власну 

економічну ситуацію, родинний бюджет; 

орієнтуватися в широкому колі послуг і 

товарів на основі чітких критеріїв, робити 

споживчий вибір, спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; 

рівне ставлення до інших незалежно від 

статків, соціального походження; 

відповідальність за спільну справу; 

налаштованість на логічне обґрунтування 

позиції без передчасного переходу до 

висновків; повага до прав людини, активна 

позиція щодо боротьби із дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального 

змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

 

 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати 

свою думку, аргументувати та вести діалог, 

враховуючи національні та культурні 

особливості співрозмовників та 

дотримуючись етики спілкування і взаємодії; 

враховувати художньо-естетичну складову 

при створенні продуктів своєї діяльності 

(малюнків, текстів, схем тощо). 



Ставлення: культурна самоідентифікація, 

повага до культурного розмаїття у 

глобальному суспільстві; усвідомлення 

впливу окремого предмета на людську 

культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в 

різних видах мистецтва 

10 Екологічна 

грамотність і здорове 

життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати 

соціально-економічні події в державі на 

основі різних даних; враховувати правові, 

етичні, екологічні і соціальні наслідки 

рішень; розпізнавати, як інтерпретації 

результатів вирішення проблем можуть бути 

використані для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку 

кожного окремого предмета та екології на 

основі різних даних; ощадне та бережливе 

відношення до природніх ресурсів, чистоти 

довкілля та дотримання санітарних норм 

побуту; розгляд порівняльної 

характеристики щодо вибору здорового 

способу життя; власна думка та позиція до 

зловживань алкоголю, нікотину тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, 

завдання соціально-економічного, 

екологічного змісту; задачі, які сприяють 

усвідомленню цінності здорового способу 

життя. 

11 Музичні 

компетентності 

Уміння: демонстрація розвинутого та 

індивідуального музичного мислення, 

використання здобутих навичок володіння 

інструментом, демонстрація знання музичної 

термінології, здатність виконувати складні 

твори світової музичної літератури на 

високому художньо-виконавському рівні, 

самостійно використовувати набуті знання, 

уміння та здібності в музичній діяльності. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку 

фізичного та розумового розвитку; 

співставлення різних поглядів та 

інтерпретацій при виконанні творів; 

поєднання літератури, історії та музики при 

вивченні творів, розвиток технічних та 



художньо-образних ресурсів виконавства. 

Навчальні ресурси: уроки зі спеціальності, 

індивідуальні уроки, майстер класи з 

провідними професорами, відвідування 

концертів, участь у конкурсах та фестивалях. 

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна 

та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

окремих предметів. Необхідною умовою формування компетентностей є 

діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів 

до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної 

діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, 

не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й, по 

можливості, створювати умови для самостійного виведення нового знання, 

перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків 

шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів 

та інших видів діяльності. 

 Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та 

реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних 

зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і 

організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес 

учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює 

умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового 

світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та 

перенесення їх в нові ситуації . 

 

ІV. Наскрізні лінії та вміння здобувачів освіти 1-11-х класів 

1. Екологічна безпека і сталий розвиток. 

 

Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» підсилює 

формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної 

свідомості: збереження, захист довкілля, усвідомлення сталого розвитку, 

готовність брати участь у вирішенні питань навколишнього середовища та 

розвитку суспільства. 

 

2.  Громадянська відповідальність. 

Ця наскрізна лінія покликана забезпечити: розвиток соціальної й 

громадянської компетентностей розкрити суть поняття «відповідальний 

громадянин» і визначити вектори його діяльності. 

 

3. Здоров’я і безпека. 



Щоб реалізувати здоров’язбережувальну компетентність, слід докласти 

зусиль на формування учня, який: є духовно, емоційно, соціально, фізично 

повноцінним громадянином, дотримується здорового способу життя активно 

долучається до облаштування безпечного для життя й діяльності середовища. 

 

4. Підприємливість і фінансова грамотність. 

 

Мета наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» –

  навчання молоді: раціонально використовувати кошти, планувати витрати, 

заощаджувати, реалізовувати лідерські ініціативи, успішно діяти в 

технологічно швидкозмінному середовищі. Наскрізні лінії є соціально 

значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів 

уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати 

отримані знання у різних ситуаціях. Навчання за наскрізними лініями буде 

реалізовуватись насамперед через:  організацію освітнього середовища — 

зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, 

соціального і фізичного середовища навчання;  окремі предмети — виходячи 

із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, 

приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні  та загальношкільні 

проекти. 

Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і 

залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той 

чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;  

предмети за вибором; роботу в проектах;  позакласну навчальну роботу.  

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметних 

компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно 

враховувати при формуванні шкільного середовища. 

 

5.  Музичні компетентності. 

 

Демонстрація розвинутого та індивідуального музичного мислення, 

використання здобутих навичок володіння інструментом, демонстрація 

знання музичної термінології, здатність виконувати складні твори світової 

музичної літератури на високому художньо-виконавському рівні, самостійно 

використовувати набуті знання, уміння та здібності в музичній діяльності, 

усвідомлення взаємозв’язку фізичного та розумового розвитку; 

співставлення різних поглядів та інтерпретацій при виконанні творів; 

поєднання літератури, історії та музики при вивченні творів, розвиток 

технічних та художньо-образних ресурсів виконавства. 

 

V. Освітні галузі (предмети) 

Типові освітні програми укладено за такими освітніми галузями: 

Для здобувачів освіти 1-4-х класів (освітні галузі, предмети) 



Мовно-літературна освітня галузь реалізується через навчальні 

предмети: українська мова і література, російська мова як мова національної 

меншини. Відповідно до окреслених завдань, у початковому курсі 

рідномовної освіти виокремлено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», 

«Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо 

мовлення», «Театралізуємо». Іншомовна освітня галузь  реалізується через 

предмети: англійська та німецька мови. Відповідно до мети іншомовної 

освіти та завдань у початковій школі, виокремлено такі змістові лінії: 

«Сприймання на слух», «Зорове сприймання», «Усна взаємодія», «Усне 

висловлювання», «Писемна взаємодія», «Писемне висловлювання», «Онлайн 

взаємодія». 

Освітня галузь «Математика» реалізується через однойменний 

предмет. У початковому курсі математичної освіти відповідно до зазначеної 

мети і сформульованих завдань виділено такі змістові лінії: «Лічба», «Числа. 

Дії з числами», «Вимірювання величин», «Просторові відношення. 

Геометричні фігури», «Робота з даними». 

У рамках інтегрованого предмета «Я досліджую світ» відбувається 

розподіл годин між освітніми галузями. Природнича, технологічна, 

інформатична, соціальна і здоров’язбережна, громадянська та історична 

галузі інтегруються в предметі «Я досліджую світ», в який будуть входити 

модулі трудового навчання, основ здоров’я  та природознавства. У мовно-

літературній галузі 2 години на тиждень з предмета «Я досліджую світ» 

реалізуються через інтегрований урок української мови, в метематичній 

галузі – 1 година на тиждень через інтегрований урок математики. 

Відповідно до зазначених мети і завдань природничої, технологічної, 

інформатичної, соціальної і здоров’язбережної, громадянської та історичної 

галузі на уроці «Я досліджую світ» будуть враховуватись такі змістові лінії: 

 природничої освітньої галузі : «Я пізнаю природу», «Я у природі», «Я у 

рукотворному світ»; 

 для формування ідентичності та громадянської компетентності учнів 

програма пропонує опановувати потрібні для цього знання і вміння, 

виробляти навички громадянської поведінки та виховувати 

громадянські чесноти в межах таких змістових ліній: «Я – Людина», «Я 

серед людей», «Моя культурна спадщина», «Моя шкільна і місцева 

громади», «Ми – громадяни України. Ми – європейці»; 

 зміст технологічної освітньої галузі структурується за такими 

змістовими лініями: «Технічна творчість і техніка», «Світ технологій», 

«Світ ремесел», «Побут»; 

 соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь реалізується за 

трьома змістовими лініями: «Безпека», «Здоров’я», «Добробут». 

Реалізація поставленої мети та завдань мистецької освітньої галузі 

здійснюється за змістовими лініями:«Художньо-практична діяльність», 

«Сприймання та інтерпретація мистецтва», «Комунікація через мистецтво», 

які окреслюють рамкову модель досягнення загальних цілей мистецької 

освітньої галузі, що реалізується в предметі мистецтво. 



Освітня програма фізкультурної освітньої галузі охоплює такі змістові 

лінії: «Базова рухова активність», «Ігрова та змагальна діяльність учнів 

(рухливі ігри та естафети)», «Турбота про стан здоров’я та безпеку». Вони 

реалізуються в навчальних предметах фізкультура та ритміка. 

Інформаційна освітня галузь в першому класі не реалізується через 

окремий предмет, разом з тим в інших навчальних предметах передбачено 

можливу інтеграцію інформатичної освітньої галузі з іншими освітніми 

галузями через розв’язування дослідницьких завдань, формування наскрізних 

умінь учнів, інформатичної грамотності та культури. 

В основу систематизації змісту початкової загальної освіти в цьому 

навчальному плані покладено визначені Державним стандартом початкової 

загальної освіти освітні галузі «Мови і літератури», «Математика», 

«Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», 

«Основи здоров’я і фізична культура». Водночас, ґрунтуючись на засадах 

діяльнісного та особистісного підходів, структурування навчальних 

предметів здійснено за провідними стилями навчальної діяльності учнів: 

логіко-математичним, вербально-лінгвістичним, моторно-рухливим, 

натуралістичним, музично-ритмічним. 

 

           Таблиця 2 

Освітня галузь Предмети 

Мовно-літературна Інтегрований курс «Навчання грамоти» 

Іншомовна  Іноземна мова (англійська, німецька) 

Математична Математика 

Природнича, громадянська й 

історична, соціальна, 

здоров′язбережувальна 

Я досліджую світ 

Технологічна Дизайн й технології,образотворче 

мистецтво, інформатика 

Мистецька Музичне мистецтво: фах, сольфеджіо, 

слухання музики, хор, загальне 

фортепіано 

Фізкультурна Фізична культура, ритміка 

  

          Таблиця 3 

Для здобувачів освіти 5-9-х класів  (освітні галузі, предмети) 

Освітні галузі Предмети Класи 

Мови і літератури   Українська мова 

Українська література 

Іноземні мови (англійська, німецька) 

Зарубіжна література 

5-9 

  



Суспільствознавство Історія України 

Всесвітня історія  

Основи правознавства   

5-9 

6-9 

9 

Мистецтво Музичне мистецтво: фах, сольфеджіо, 

музична література, загальне фортепіано 

 Хор 

Теорія музики 

Гармонія  

5-9 

 

5-9 

8 

9 

Математика  Математика  

Алгебра  

Геометрія  

5-6 

7-9 

7-9 

Природознавство Природознавство  

Біологія   

Географія  

Фізика   

Хімія 

5 

6-9 

6-9 

7-9 

7-9 

Технології Інформатика 5-9 

Здоров′я і фізична 

культура 

Основи здоров′я 

Фізична культура 

5-9 

   

 

Для здобувачів освіти 10-11х класів  (предмети) 

Базові предмети: 

1. Українська мова 

2. Українська література 

3. Іноземні мови: англійська, німецька 

4. Зарубіжна література 

5. Інтегрований курс:  Історія:Україна і світ 

6. Громадянська освіта 

7. Інтегрований курс: Природничі науки 

8. Фізична культура 

9. Захист України 

10. Інформатика 

 

Вибірково-обов’язкові предмети: 

 

1. Музичний інструмент (фах) 

2. Камерний ансамбль 

3. Клас концетмейстерства/оркестровий/хоровий 

4. Сольфеджіо 



5. Гармонія 

6. Українська музична література 

7. Всесвітня музична література 

8. Історія виконавського мистецтва 

9. Аналіз музичних творів 

10. Загальне фортепіано 

 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 

VІ. Форми організації освітнього процесу 

Організація освітнього процесу  здійснюється відповідно новим 

формам і методам сучасної освіти. Основними формами організації 

освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, квести, 

проекти. Пошук інновацій зосереджений на проведенні нестандартних 

уроків.  

Типи уроків: 

 урок формування компетентностей; 

 урок розвитку компетентностей;  

 урок перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

 урок корекції основних компетентностей;  

 комбінований урок. 

Урок – це логічно закінчений, цілісний, обмежений визначеними 

тимчасовими рамками етап освітнього процесу. У ньому представлені всі 

основні елементи освітнього процесу: цілі та задачі, зміст, форми, технологія, 

методи, засоби, контроль та оцінювання, тобто вся організаційна структура. 

Якість уроку залежить від правильного визначення кожного з цих 

компонентів та їх раціонального поєднання.  Вибудовуючи урок, наші 

педагоги визначають не тільки те, яка навчальна інформація чи способи дії 

повинні  бути засвоєні, а й на якому рівні вони мають бути засвоєні на 

конкретному уроці. Але оскільки урок – це ланка цілісного навчального, 

розвивального та виховного процесу, відтак, не на кожному уроці основний 

його зміст може бути засвоєний на всіх трьох рівнях: 

1.  сприйняття, осмислення й запам’ятовування; 

2.  застосування знань і навичок за зразком; 

3. застосування знань і навичок у новій ситуації. 

Сучасний зміст освіти та закономірності процесу навчання в цілому та 

засвоєння, зокрема, визначають ряд неодмінних вимог до уроку, які 

необхідно враховувати: 

1. Урок передбачає не тільки виклад матеріалу, змісту, а й завдання, що 

припускають застосування засвоєння навчальної інформації на практиці. 

2. Частина цих знань отримується учнями у процесі самостійного 

пошуку шляхом рішення пошукових задач:наскільки пошук таких знань 



доступний для учнів відповідного віку, настільки важливі способи діяльності, 

які учень опановує у процесі пошуку. 

3. Виклад навчального матеріалу на уроці є варіативним за своєю 

структурою. В одних випадках викладається готова інформація у формі 

пояснення та за допомогою ілюстрацій. В інших випадках матеріал 

вивчається шляхом постановки вчителем проблеми та розкриття шляхів її 

доказового рішення. Виклад навчальної інформації може бути у формі 

розповіді, лекцій, читання підручника, перегляду фільмів тощо. Характер 

викладу визначається внутрішньою структурою, способом побудови 

цілісного уроку – від пояснювально-ілюстративного до проблемного.  

Одна з основних вимог до уроку – його науковість, неодмінною 

умовою науковості змісту уроку є ознайомлення учнів із доступними для них 

методами науки. Істотною стороною уроку є індивідуалізація навчання. Це, 

по-перше, використання навчального матеріалу  різного ступеня складності, 

що враховує інтереси та можливості різних категорій учнів, оскільки 

складний матеріал може виявитись не під силу деяким учням для активного 

засвоєння, але повинен бути зрозумілий усім. По-друге, доручення учням 

завдань для самостійної роботи різного ступеня складності, але в такій 

системі, щоби слабкі та середні учні могли поступово переходити від менш 

важких завдань до більш складних. По-третє, повернення учнів зі слабкою 

навченістю до більш складних завдань попередніх тем після вивчення 

наступних, коли завдання можуть бути вирішені на новому рівні підготовки. 

4. Жоден урок не вирішує всіх задач навчання, розвитку та виховання 

учнів. Він є частиною теми, курсу, навчального предмета та взагалі процесу 

навчання, освіти. Важливо завжди усвідомлювати, яке місце він займає в 

системі навчального предмета, які його дидактичні, виховні та розвивальні 

цілі. 

 Урок – логічна одиниця теми, розділу, курсу, педагогічний здобуток, і 

тому він повинен відрізнятися цілісністю, внутрішнім взаємозв’язком частин, 

єдиною логікою розгортання діяльності вчителя й учнів. Дотримуючись 

основних вимог до уроку, учитель вносить як у здійснення цих вимог, так і у 

сполучення компонентів уроку своє педагогічне мистецтво, свій методичний 

почерк, що залежить як від характеру класу, так і від власних індивідуальних 

рис. 

5. На уроці здійснюється розвиток навчальних компетентностей учнів 

за допомогою відтворення академічних знань учнями, вправ у вміннях і 

навичках, шляхом виконання завдань на застосування академічних 

компетентностей у нестандартній ситуації. 

6. Освітній процес тупиковий без кількоразового повторення змісту 

академічних знань і навчальних умінь. Форма повторення може бути різною, 

у залежності від цілей уроку та його змісту. 

7. На уроках проводиться систематичне та планомірне оцінювання 

рівня навчальних досягнень учнів. Головний критерій якості уроку – 

незастосування тих чи інших видів роботи учнів чи використаних учителем 

методик, а навченість учнів, досягнення цілей уроку. Культура вчителя, його 



інтелектуальний і моральний рівень є однією з головних умов ефективності 

уроку. 

Також формами організації освітнього процесу в ХДМЛ є екскурсії, 

віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, театральні постановки, 

брифінги, квести, інтерактивні уроки, уроки з використанням інтегративних, 

проектних технологій, технологій розвитку критичного мислення, освітні 

подорожі,  тощо.  

  Форми і зміст  конкурсної і концертної діяльності забезпечує 

вдосконалення набутих учнями практичних умінь і навичок із фахових 

предметів, формує інтерес і стійку мотивацію до навчання, створює умови 

для розвитку мистецьких, інтелектуальних і пізнавальних здібностей, а також 

внутрішню самореалізацію. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних 

вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального 

року. Для відпрацювання кількості навчальних днів (175) різниця 

навчального часу може виконуватися через застосування проектної чи 

концертної діяльності учнів ліцею. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, 

враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення 

конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах 

окремих предметів. 

 

VІІ. Система оцінювання навчальної діяльності 

 

Важливим компонентом освітнього процесу в початкових класах є 

оцінювальна діяльність, що здійснюється на засадах компетентнісного, 

діяльнісного, суб’єктного підходів та передбачає партнерську взаємодію 

вчителя, учнів та їхніх батьків. Основними функціями оцінювання є 

мотиваційна, діагностична, коригувальна, прогностична, розвивальна, 

навчальна, виховна та управлінська.  

Навчальні досягнення учнів перших-других класів підлягають 

формувальному і підсумковому (тематичному та завершальному) 

оцінюванню. Оцінювання результатів навчання учнів у перших-других 

класах здійснюється вербально. Формувальне оцінювання, метою якого є 

відстеження особистісного розвитку учнів, процесу опанування ними 

навчального досвіду як основи компетентності, забезпечення індивідуальної 

траєкторії розвитку особистості, є  невід’ємним складником освітнього 

процесу та здійснюється постійно.  

Формувальне оцінювання передбачає організацію учителем діяльності 

учнів щодо усвідомлення ними цілей та очікуваних результатів навчання, 

способів їх досягнення та визначення подальших навчальних дій щодо 

покращення досягнень за результатами зворотного зв’язку. Застосування 

формувального оцінювання уможливлює розв’язання таких освітніх завдань: 



     1. підтримання бажання вчитися та прагнути максимально можливих 

результатів; 

2. сприяння оптимальному темпу здобуття освіти учнів; 

3. формування в учнів упевненості у собі, усвідомлення своїх сильних 

сторін; 

4. формування в учнів рефлексивного ставлення до власних помилок і 

розуміння їх як невід’ємних етапів на шляху досягнення успіху; 

5. забезпечення постійного зворотного зв’язку щодо сприйняття та 

розуміння учнями навчального матеріалу; 

6. здійснення діагностування особистісного розвитку та навчальних 

досягнень учнів на кожному з етапів навчання. 

Об’єктами формувального оцінювання є процес навчання учнів, а 

також результат навчальної діяльності на певному етапі навчання. Провідна 

роль у формувальному оцінюванні належить критеріям, за якими воно 

здійснюється. Критерії  оцінювання визначаються вчителем (із поступовим 

залученням до цього процесу учнів) відповідно до кожного виду роботи та 

виду діяльності учнів. Орієнтирами для визначення критеріїв формувального 

оцінювання є вимоги до обов’язкових результатів навчання та 

компетентностей учнів початкової школи, визначені Державним стандартом 

початкової освіти до певного циклу навчання (1-2 класи та 3-4 класи), і 

очікувані результати, зазначені в освітній програмі закладу загальної 

середньої освіти.  

Під час здійснення формувального оцінювання важливо не 

протиставляти дітей один одному. Стимулом розвитку має бути 

співвідношення роботи (відповіді, дії тощо) з тим, як дитина працювала 

раніше. Доцільно акцентувати увагу лише на позитивній динаміці досягнень 

учнів, враховувати, що оцінюється не учень, а його робота. Про складнощі у 

навчанні необхідно говорити з учнем індивідуально, аби не створювати 

ситуацію колективної зневаги до дитини та передумови булінгу. 

Індивідуальні особливості дитини можуть впливати на її темп здобуття 

освіти, внаслідок чого вона може досягати визначених для певного етапу 

навчання очікуваних результатів раніше або пізніше, тому календарно- 

тематичне планування освітнього процесу має бути гнучким і динамічним, 

зорієнтованим на сприяння поступу учнів за індивідуальною траєкторією 

навчання та розвитку. 

Формувальне оцінювання здійснюється шляхом: 

 педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами 

діяльності учнів; 

 аналізу учнівських портфоліо, попередніх навчальних досягнень учнів, 

результатів їхніх діагностичних робіт; 

 самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів; 

 оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми 

батьками; 



 застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття 

та розуміння учнями навчального матеріалу («Світлофор», 

«Мікрофон», «Вихідний квиток» тощо). 

 

Підсумкове тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів 

початкових класів здійснюється протягом навчального року за результатами 

опанування ними теми, кількох тем, розділу програми тощо. Підсумкове 

завершальне оцінювання здійснюється в кінці навчального року з метою 

визначення освітніх завдань для реалізації індивідуального підходу до 

дитини в процесі подальшого навчання. Підсумкове завершальне оцінювання 

навчальних досягнень учнів передбачає узагальнення інформації про їхній 

навчальний поступ протягом навчального року, при цьому не передбачає 

проведення окремих діагностичних робіт.  

Результати підсумкового завершального оцінювання учитель визначає 

на основі власних педагогічних спостережень, результатів тематичного 

оцінювання, аналізу учнівських портфоліо та фіксує у класному журналі і 

свідоцтвах досягнень. Свідоцтво досягнень заповнюється вчителем двічі на 

рік. У жовтні заповнюється лише його перша частина, у травні – перша і 

друга частини. У свідоцтві досягнень учитель фіксує розгорнуту інформацію 

про навчальний поступ учня/учениці у школі протягом навчального року з 

усіх предметів вивчення за показниками, які відповідають визначеним 

типовою освітньою програмою очікуваним результатам навчання, та надає 

рекомендації щодо подальшого навчання.  

Документ підписують учитель і батьки. Оригінал свідоцтва досягнень 

надається батькам, а його завірена копія зберігається в особовій справі учня в 

школі. Інформація про формувальне та підсумкове оцінювання результатів 

навчання учня є конфіденційною. Вона обговорюється лише під час 

індивідуальних зустрічей учителя з учнем/ученицею та його/її батьками або 

консультацій з фахівцями, які беруть участь у розробленні індивідуальної 

траєкторії розвитку учня. 

Рівнева оцінка допускається лише для результатів навчання учнів 3–4 

класів . Рівні навчальних досягнень учнів початкових класів: орієнтовна 

рамка оцінювання: 

 

Високий 

 

Здобувач освіти виконує навчальні завдання на продуктивно-творчому 

рівні за допомогою навчальних ідей : 

визначає самостійно об’єкти, про які йдеться в завданнях; 

називає їх та взаємопов’язані з ними об’єкти; 

характеризує об’єкти, визначає їхні спільні й відмінні ознаки, 

властивості ; 

установлює причинно-наслідкові зв’язки між об’єктами, класифікує їх ; 

застосовує і комбінує для досягнення результатів завдань набуті 

складники компетентностей ; 



знаходить за власною ініціативою необхідну додаткову інформацію з 

доступних джерел, узагальнює її, оцінює достовірність інформації, 

перетворює інформацію у графічну, текстову ; 

прогнозує можливий результат, пропонує або випробовує різні способи 

виконання завдання ; 

за потреби ставить запитання, що стосуються об’єктів завдань, і 

пропонує відповіді на них; підтримує дискусію щодо того, як виконати 

завдання ; 

обґрунтовує способи виконання завдання та їхні результати ; аналізує й 

оцінює їх, самостійно визначає раціональний спосіб подолати виявлені 

ускладнення, планує подальші навчальні дії. 

 

Достатній 

 

Здобувач освіти виконує навчальні завдання на продуктивному рівні за 

допомогою навчальних дій : 

- визначає самостійно об’єкти, про які йдеться в завданнях, називає 

їх  

- називає самостійно істотні ознаки об’єктів, визначає спільні й 

відмінні ознаки, властивості об’єктів; групує об’єкти ; 

- установлює причинно-наслідкові зв’язки між об’єктами ; 

- застосовує для досягнення результатів завдань набуті 

компетентності; 

- знаходить за власною ініціативою необхідну інформацію; 

- перетворює інформацію у графічну, текстову ; 

- пояснює способи виконати навчальні дії; дотримується 

послідовності пояснення; за потреби ставить запитання, що стосуються 

об’єктів завдань; ілюструє розуміння прикладами; дотримується алгоритму 

дій, перевіряє результати виконання завдань; визначає помилки, знаходить 

способи їх уникнути, самостійно їх виправляє. 

 

Середній 

 

Здобувач освіти виконує навчальні завдання на репродуктивному рівні 

за допомогою навчальних дій : 

- визначає об’єкти, про які йдеться в завданнях,називає їх; щоб 

досягнути результату, потребує уточнення завдання; 



- називає істотні ознаки об’єктів, установлює спільні й відмінні ознаки, 

властивості об’єктів, групує об’єкти; 

- відтворює навчальні дії за алгоритмом або схемою; потребує 

роз’яснень, щоб досягнути результату; 

- знаходить інформацію у запропонованих джерелах; 

- перетворює інформацію у графічну, текстову за зразками або за 

допомогою вчителя; 

- коментує навчальні дії короткими реченнями, при цьому опирається на 

орієнтири – пам’ятки або зразки; наводить приклади; 

- перевіряє спосіб і результат виконати завдання за зразком, констатує  

результат; визначає ускладнення або помилки, долає їх за допомогою 

вчителя або однокласників. 

 

 

Початковий 

 

Здобувач освіти виконує навчальні завдання на рівні копіювання 

зразків за допомогою навчальних дій: 

- розпізнає і називає об’єкти, про які йдеться в завданнях, за наданими 

орієнтирами; 

- називає окремі ознаки об’єктів; 

- відтворює окремі операції навчальних дій для досягнення результату, 

зокрема копіює зразок; 

- знаходить інформацію у запропонованому джерелі за наданим 

орієнтиром – малюнком, ключовим словом, порядковим номером 

речення, тощо; відтворює частини інформації усно або за допомогою 

малюнка ; 

- коментує окремі операції короткими репліками на основі 

пропонованих запитань; співвідносить результат завдання зі зразком; 

констатує за підказкою правильність або неправильність результату. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів відбувається за 12-

бальною системою відповідно до Критерій оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти у системі загальної середньої освіти, затвердженими 

наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 року № 371, та 

Критерій оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 21.08.2013 року № 1222. Критерії, що 

розробляються вчителями спільно з учнями для оцінювання різних видів 

завдань, для різних занять або навчальних тем розміщуються в навчальних 

кабінетах або ж оголошуються перед початком виконанням робіт. Відповідно 

до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються 

чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, 

високий.  

IV високий рівень, коли здобувач освіти здатний самостійно 

орієнтуватися в нових для нього ситуаціях, складати план дій і виконувати 



його, пропонувати нові, невідомі йому раніше розв’язання, тобто його 

діяльність має дослідницький характер. Кожен наступний рівень вимог 

включає вимоги до попереднього, а також додає нові. Оцінювання 

здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної 

роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: 

усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової 

(самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, 

тестування, та інші). З метою підвищення мотивації учнів до навчання, 

формування ключових компетентностей, підвищення об'єктивності 

оцінювання впродовж всього періоду навчання, градації значущості балів за 

виконання різних видів робіт можна застосовувати рейтингову систему 

оцінювання. 

ІІІ достатній рівень, коли здобувач освіти самостійно застосовує 

знання в стандартних ситуаціях, вміє виконувати певні операції, загальна 

методика і послідовність (алгоритм) яких йому знайомі, але зміст та умови 

виконання змінені.  

 

ІІ середній рівень, коли здобувач освіти повторює інформацію, 

операції, дії, засвоєні ним у процесі навчання, здатний розв’язувати завдання 

за зразком.  

І початковий рівень, коли у результаті вивчення навчального 

матеріалу здобувач освіти:називає об’єкт вивчення (правило, вираз, формули, 

геометричну фігуру, символ тощо), але тільки в тому випадку, коли цей 

об’єкт (його зображення, опис, характеристика) запропонована йому 

безпосередньо; за допомогою вчителя виконує елементарні завдання. 

 

Таблиця 4 

ВІДОМОСТІ 

про навчально-методичне та інформаційне забезпечення 

освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти 

1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення 

Найменування навчальних програм 

навчальних дисциплін 

Ким 

затверджено 

Рік 

затвердже

ння 

Початкова школа. Навчальні програми 

1 клас – інтегрований курс «Навчання 

грамоти»;  

2 клас – навчальні предмети «Українська 

 Наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 08.10.2019 року № 

1272 Типова освітня 

програма, розроблена 

під керівництвом 

2019 



мова», «Читання» 

3-4класи -  «Українська мова» та 

«Літературне читання»,  

        1-4 класи - «Іноземні мови: англійська, 

німецька, французька», «Математика», «Я 

досліджую світ», «Інформатика»,  «Дизайн і 

технології», «Фізичне виховання» 

Савченко О.  1 - 2 клас  

Наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 08.10.2019 року № 

1273 Типова освітня 

програма, розроблена 

під керівництвом 

Савченко О.  3- 4 клас 

Основна і старша школа 

Українська мова       

Програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів «Українська мова. 5-9 класи» 
 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України  від 

07.06.2017 

2017 

Навчальні програми для 5-9 класів 

спеціальних з\о навчальних закладів для 

дітей сліпих та зі зниженим зором.       

Українська мова    5 клас 

Укладач: к.пед.н., провідний  науковий 

співробітник лабораторії тифлопедагогіки 

Вавіна Л.С. 

   

Навчальна програма з української мови 

(рівень стандарту) для 10-11 класів 

загальноосвітніх шкіл 
 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки № 

1407 від 23.10. 

2017 року 

2017 

Українська література      

Програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів «Українська література. 5-9 класи» 
 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України  від 

07.06.17 №84 

2017 

 Навчальні програми для 5-9 класів 

спеціальних з\о навчальних закладів для 

дітей сліпих та зі зниженим зором  

  2014 



Українська література    5 клас 

Укладач: к.пед.н., провідний  науковий 

співробітник лабораторії тифлопедагогіки 

Вавіна Л.С. 

Навчальна програма з української 

літератури (рівень стандарту) для 10-11 

класів загальноосвітніх шкіл 
 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки № 

1407 від 23 

жовтня 2017 

року 

 

 Іноземна мова. англійська, німецька      

Програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів. Іноземні мови (рівень стандарту, 

академічний, профільний рівень) 

 

і Наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.06.2017 № 

804 

.2017 

    

          Зарубіжна  література      

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Зарубіжна література. 

5-9 класи» (колектив авторів, керівник 

колективу Ніколенко О.М.) 

 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України  від 

07.06.17 №804 

2017 

  Навчальні програми для 5-9 класів 

спеціальних з\о навчальних закладів для 

дітей сліпих та зі зниженим зором    

Зарубіжна література5 клас 

Укладач: канд. пед. наук, старший науковий 

співробітник лабораторії тифлопедагогіки 

Гудим І.М. 

  2014 



Навчальна програма з зарубіжної літератури 

(рівень стандарту) для 10-11 класів 

загальноосвітніх шкіл, Навчальна програма 

з зарубіжної літератури (рівень стандарту) 

для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл 

 

 

 Наказ 

Міністерства 

освіти і науки № 

1407 від 23 

жовтня 2017 

року 

2017 

Історія України. Всесвітня історія      

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Історія України. 5–9 

класи»; 

 «Всесвітня історія. 7–9 класи»,   

 

 наказ МОН 

України від 

21.02.2019 №236 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України  від 

07.06.17 №804 

 2019 

 

 

2017 

Програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів «інтегрований курс «Історія: 

Україна і світ» 10-11клас 

 

наказом МОН 

України від 

21.02.2019 р. № 

236. 

2019 

       Правознавство                          

Навчальна програма з основ правознавства 

для 9 класу для загальноосвітніх навчальних 

закладів 

(Ремех Г.О. Муза О.В. Євтушенко 

Р.І  Сутковий В.Я. ) 

 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України  від 

07.06.17 №804 

2017 

  

Філософсько-світоглядні дисципліни      

Програма курсу «Громадянська освіта» 

загальноосвітніх навчальних 

закладів(автори Т.Бакка, Н.Бенц, 

Р.Євтушенко, Т.Ремех, О.Мокрогуз) 

 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України  від 

21.10.17 №1407 

2017  

             Художня культура      

Програма «Художня культура (рівень 

стандарту)» (авт. Масол 

Л.М.,      Миропольська Н.Є.) 

 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України  від 

28.10.10 №1021 

2010 



Математика      

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Математика. 5–9 

класи» (автори М.І.Бурда, Ю.І.Мальований, 

Є.П.Нелін, Д.А.Номіровський, А.В.Паньков, 

Н.А.Тарасенкова, М.В.Чемерис, М.С.Якір) 

 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України  від 

07.06.17 №804 

2017 

Навчальна програма для учнів 5-9 

класів загальноосвітніх навчальних закладів 

(автори: М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, 

Є. П. Нелін, Д. А. Номіровський, 

А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, 

М. В. Чемерис,М. С. Якір) 

  2014 

Навчальні програми з математики  для 

учнів10-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (рівень стандарту) 

 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки № 

1407 від 23 

жовтня 2017 

року 

2017 

Природознавство      

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Природознавство. 5 

клас» 

 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України  від 

07.06.17 №804 

2017 

Навчальні програми для 5-9 класів 

спеціальних з\о навчальних закладів для 

дітей сліпих та зі зниженим зором 

Природознавство 5 клас 

Укладач: к.пед.н., старший науковий 

співробітник лабораторії тифлопедагогіки 

Покутнєва С.О. 

  2014 

Біологія. Екологія      

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Біологія. 6-9 класи» 
 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України  від 

07.06.17 №804 

 2017 

         Географія .  Економіка      



Навчальні програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Географія. 6-9 класи 
 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України  від 

07.06.17 №804 

2017 

Фізика.       

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи» 
 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України  від 

07.06.17 №804 

2017 

Хімія      

Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів «Хімія. 7-9 

класи»                   (колектив авторів) 

 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України  від 

07.06.17 №804 

2017 

Інтегрований курс «Природничі науки»    

Програма інтегрованого курсу«Природничі 

науки» 

    для 10-11 класів  гуманітарного профілю 

   загальноосвітніх навчальних закладів 

  Автори програми:Дьоміна І.О, Задоянний 

В,А.,  Костик С.І. 

 

     Наказ МОН 

України   від 

23.10.2017,         

№1407 

2017 

 Інформатика       

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Інформатика. 5–9 

класи» (автори Жалдак М.І., Морзе Н.В., 

Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд 

Й.Я., Шакотько В.В.) 

 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України  від 

07.06.17 №804 

2017 

Навчальні програми для 5-9 класів 

спеціальних з\о навчальних закладів для 

дітей сліпих та зі зниженим зором 

ІНФОРМАТИКА   5 клас 

   Укладач:  канд. пед. наук, старший 

науковийспівробітник лабораторії 

  2014 



тифлопедагогіки Легкий О.М. 

Навчальна програма з інформатики (рівень 

стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх 

шкіл, Навчальна програма з інформатики 

(рівень стандарту) для 10-11 класів 

загальноосвітніх шкіл 

 

 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки № 

1407 від 23 

жовтня 2017 

року 

2017 

  Основи здоров’я      

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Основи здоров’я.  5-9 

класи» (автори Бойченко Т.Є. та інші) 

 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України  від 

07.06.17 №804 

2017 

  Фізична культура      

Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів «Фізична культура. 5-9 класи» (Т. 

Ю. Круцевич) 

 
наказом МОН 

від 23.10.2017 № 

1407) 

2012 

  

Навчальна програма з фізичної культури 

(рівень стандарту) для 10-11 класів 

загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 

жовтня 2017 року 

 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки № 

1407 від 23 

жовтня 2017 

року 

2017 

  

Захист  України      

Навчальна програма з захисту Вітчизни 

(рівень стандарту) для 10-11 класів 

загальноосвітніх шкіл  
 

 Наказ 

 Міністерства 

освіти і науки № 

1407 від 23 

жовтня 2017 

року . 

2017 
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